МЕМОРАНДУМ
щодо започаткування і приєднання
до Національної платформи малого та середнього бізнесу України
Національна платформа малого та середнього бізнесу України (надалі – Національна платформа
МСБ) є всеукраїнською громадською ініціативою, що започатковується групою лідерів об’єднань
підприємців, роботодавців та інших громадських об’єднань, які представляють малий та середній
бізнес України.
Метою створення Національної платформи МСБ є консолідація зусиль суб’єктів малого та
середнього бізнесу усіх галузей та регіонів України для розвитку національної економіки,
пожвавлення підприємницької активності, покращення умов ведення бізнесу в Україні та посилення
ролі України в світовому економічному середовищі.
Підписанням цього Меморандуму, представники об’єднань підприємців, роботодавців та інших
громадських об’єднань, які представляють малий та середній бізнес України,
ЗАЯВЛЯЮТЬ
про:


свою спроможність та прагнення стати однією із ключових груп впливу, активною
складовою громадянського суспільства в своїх територіальних, регіональних громадах та
на національному рівні;



консолідацію зусиль для представлення і відстоювання власних інтересів перед
центральними органами законодавчої та виконавчої влади;



інституціоналізацію, зміцнення та розширення своїх об’єднань за географічною і
галузевою ознаками;



формування власного бачення щодо здійснення першочергових реформ у соціальноекономічній сфері;



готовність запропонувати власний порядок денний щодо заходів, необхідних для
підтримки і розвитку підприємництва в Україні;



мобілізацію власних ресурсів та потенціалу для здійснення і підтримання змін на
місцевому та національному рівнях;



використання у своїй роботі міжнародних та інших загальноприйнятих стандартів
прозорості, відкритості та доброчесності.

Протягом найближчих 5 років ми ставимо собі за мету згуртувати через об’єднання підприємців та
роботодавців-учасників Національної платформи МСБ щонайменше 30% бізнес-спільноти
вітчизняного малого та середнього бізнесу.
У своїй діяльності ми керуватимемось принципами добровільної участі й рівних прав членів,
колегіальності в прийнятті рішень, відкритості та прозорості, відповідальності, владної та політичної
незаангажованості, професійності та проактивності.
Основні сфери, які ми визначаємо як найбільш пріоритетні для здійснення реформ, необхідних
для забезпечення нормального функціонування та розвитку малого і середнього бізнесу в Україні:
1) умови здійснення підприємницької діяльності (ліцензування окремих видів господарської
діяльності, дозвільна документація та процедури, перелік та порядок проведення перевірок);
2) забезпечення недоторканості приватної власності (реальний захист майнових прав
підприємців, відповідальність за всі форми рейдерства, доступні й актуальні державні
реєстри);

3) підтримка розвитку підприємництва (державна підтримка, доступ до інвестиційних,
кредитних та інших фінансових ресурсів, формування інфраструктури розвитку
підприємництва);
4) стандарти підприємницької діяльності (екологічні та технологічні стандарти, соціальна
відповідальність бізнесу, саморегулювання підприємницького середовища);
5) запобігання корупції у підприємницькій діяльності (дерегуляція, адміністративні
процедури, адміністративні послуги, перелік і правосуб’єктність контролюючих органів);
6) податкова та фіскальна системи (структура податків і зборів, взаємодія окремих видів
податків, система адміністрування податків і зборів, порядок подання податкової звітності);
7) пенсійна система та соціальне страхування (реальні пенсійні накопичення працівників,
використання пенсійних накопичень як інвестиційного ресурсу, проста і дієва система
соціального страхування).
Ми переконані, що за теперішнього стану економіки України, саме потенціал малого та середнього
бізнесу може стати основним джерелом приросту національного продукту, створення нових
робочих місць та забезпечення добробуту населення і соціальної стабільності у суспільстві.

Національна платформа МСБ є відкритою для найширшої співпраці.

Цей МЕМОРАНДУМ відкритий для підписання представниками усіх організацій підприємців та
роботодавців, їх об’єднань та інших громадських організацій, що працюють в інтересах малого та
середнього бізнесу. Долучайтеся!

Організація: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ͺͺ_
в особі: ___________________________________________________________________________ͺͺ__
що діє на підставі: _________________________________________________________________ͺͺ___

(дата)

(підпис, М.П.)

